Week 09 25 februari 2019

De jarigen van de komende week
Tizze 5, Finn 10
Fenna 11, Mees 12
Lara 11, Tirza 8
Tijn 6, Jack 4
Illias 4, Kim 9
Juf José

25-02

uit de school geklapt

01-03

Carnaval op school

04-03
t/m
08-03

Voorjaarsvakantie
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Carnaval
Vorige week maandag zijn er een paar ouders geweest die de school gezellig hebben gemaakt.
Heel hartelijk dank hiervoor!!! Het ziet er weer feestelijk uit!
Aanstaande vrijdag is het Carnaval op De Esdoorn!
Alle kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen.
(Er mogen geen serpentines, confetti en (nep)wapens mee).
Vanaf 11.00 uur zijn de bewoners van Tertzio uitgenodigd op ons schoolplein.
Ook u bent vanaf 11.00 uur van harte uitgenodigd om te komen kijken naar de optocht.
Om 12.00 uur is het feest voor de groepen 1 t/m 4 en de Rupsen en Vlinders afgelopen.
’s Middags worden er in de groepen 5 t/m 8 en bij de Libellen nog gezellige activiteiten gedaan.
Om 14.30 uur begint dan ook voor hun de vakantie!!!
De Activiteitencommissie zorgt die ochtend voor een traktatie.
Dit is géén fruit, dus als u nog iets extra’s mee wilt geven, kan dat.

Opbrengst Smulparadijs
Afgelopen donderdag hadden we weer een prachtige tentoonstelling van alles wat de kinderen de
afgelopen weken bij IPC hebben geleerd. Wat een interessant thema was het!
Er is veel geleerd over techniek en kinderen hadden prachtige werkstukken en uitvindingen gemaakt.
Ook waren er heerlijke hapjes en taarten te koop in het Smulparadijs.
Dit werd voortreffelijk verzorgd door de kinderen en een aantal ouders van groep 8.
De opbrengst was: € 738,77 Een mooi bedrag om het schoolkamp te sponsoren.

Alternatieve staking
Vorige week hebt u kunnen lezen dat we op vrijdag 15 maart niet gaan staken, maar op een ludieke
manier aandacht willen vragen. U kunt deze dag zelf ervaren hoe mooi het vak van leerkracht is.
Dus….. grijp uw kans om een les te verzorgen deze dag. Er hangen lijsten bij de klas.

Gevonden voorwerpen
Mist u een kledingstuk of een beker van uw kind? Komt u dan deze week even kijken bij de
gevonden voorwerpen in de bakken onder de postvakkenkast bij de trap?
Na de voorjaarsvakantie gaat alles weer naar de kledinginzameling.

Bijlagen


Verslag Kinderraad van juanuari

Wij wensen iedereen een hele gezellige vakantie!

